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Aluksi

Turun yliopiston luentotilojen esteettömyydestä ei ole ollut saatavissa systemaattista kartoitettua tietoa. Esteettömyystieto helpottaa henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaa, kun
tilan esteettömyyden voi tarkistaa etukäteen, ennen opetuksen tai opiskelun alkua. Suurempia tilaisuuksia, kuten seminaareja ja koulutuksia järjestettäessä esteettömyys on
aina hyvä varmistaa ennakkoon.
Tämä raportti (31.10.2017) sisältää Educarumin, Publicumin, Kauppakorkeakoulun, sekä
Naturan ja Agoran luentotilojen esteettömyyskartoitukset. Kartoituksessa on huomioitu
liikkuminen luentotiloissa ja pääsy niihin. Raportti koostuu yhteenvedosta, kartoitettujen
tilojen esteettömyyskartoituksista, sekä parannusehdotuksista. Tuomme esille myös asioista, jotka voisi olla hyvää pitää mielessä, kun luentotilaa varataan. Raportti tuo esille
paitsi esteteettömyyteen liittyviä haasteita myös yleiseen turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Turun yliopistossa.
Educarium, Publicumin, Kauppakorkeakoulujen sekä Naturan ja Agoran luentosalien esteettömyyskartoitukset ja tämän raportin on laatinut Yrkehögskola Novian yhteisöpedagogiikan opiskelija Marie Johnsson, joka toimi harjoittelijana Turun yliopiston hyvinvointipalveluissa ajalla 25.9.–2.11.2017. Raportin on viimeistellyt esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä.

Yleisiä huomioita luentotilojen esteettömyydestä
Esteettömyyden huomiointi luentotilojen suunnittelussa ja käytössä hyödyttää
kaikkia käyttäjiä. Ei vain niitä, joilla on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma. Esimerkiksi hyvä ja toimiva opastus ja selkeät opasteet auttavat kaikkia käyttäjiä löytämään oikeaan luentotilaan itsenäisesti. Tämä helpottaa myös välillisesti työmäärää
yliopiston infopisteissä.
Esteettömiä paikkoja ja tilaa pyörätuolille/-tuoleille on tavallisesti salien etu- ja/tai takaosassa. Suurimmassa osassa kartoitetuista luentosaleissa oli kartoitushetkellä runsaasti
irtokalusteita, salin näissä osissa. Irtokalusteet haittaavat esteetöntä liikkumista tiloissa ja
voivat pahimmassa tapauksessa estää esimerkiksi pyörätuolin käyttäjän itsenäisen pääsyn tilaan. Toisaalta irtokalusteilla kalustettu tila on usein toimivampi kuin tila, jossa on
vain kiinteät tuolit, koska irrallisia kalusteita on mahdollista siirtää. Esteettömien paikkojen
sijainnin vuoksi näkyvyys taululle ja valkokankaalle oli näiltä paikoilta usein heikko.
Kuulolaitetta käyttävien kuulemista helpottava induktiosilmukka löytyy vain uusimmista
luentotiloista. Kiinteiden induktiosilmukoiden lisäksi yliopistolta löytyy myös yksi kannettava induktiosilmukka, jota voi käyttää luentosaleissa.
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Valaistusolosuhteet ja akustiikka luentotiloissa oli hyvin vaihteleva. Osassa saleissa luennoitsija pystyi säätelemään yleisvalaistuksen kirkkautta, samoin ilmanvaihtoa.

Lainsäädäntö ja esteettömyys yliopistossa
Rakennusten ja ympäristön fyysistä esteettömyyttä säätelee tällä hetkellä erityisesti F1
Suomen rakentamismääräyskokoelma ja sen esteetöntä rakennusta koskevat määräykset ja ohjeet:
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon
erityisesti
lasten,
vanhusten
ja
vammaisten
henkilöiden
kannalta.”
(http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Esteettomyys, luettu 9.12.2017)
Uusi
valtioneuvoston
asetus
esteettömyydestä
tulee
voimaan
1.1.2018,
http://www.ym.fi/download/noname/%7BBCF040FC-C9A8-4859-B7B6A2E8A40317AD%7D/127521. Asetuksen tavoitteena on selkeyttää esteettömyyttä koskevaa normistoa. Julkisten tilojen osalta todetaan esimerkiksi: ”Muun rakennuksen kuin
asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen, sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle.” Kokoontumistilojen osalta todetaan: ”Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä. Jos 1 momentissa tarkoitetussa tilassa on kiinteät istuimet, esteettömien sisääntuloväylien on johdettava useammalle kuin yhdelle istuinriville, ja niille on
sijoitettava riittävä määrä pyörätuolipaikkoja.”
Perustuslain tasolla yliopiston toimintaa säätelee erityisesti yhdenvertaisuuslaki:
”Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita
samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.
Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan
luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.” (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325, luettu 9.12.2017)
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Turun yliopistolla suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä, jossa todetaan opiskelun esteettömyydestä seuraavasti:
”Opetukseen ja opiskeluun liittyviä järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen ja opiskelun yleiseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen esimerkiksi tilojen ja muiden opetusjärjestelyjen osalta. Yleinen saavutettavuus ei välttämättä vähennä erityisjärjestelyjen tarvetta, mutta se tukee eri tavoin vammaisten henkilöiden ja erilaisten oppijoiden tasavertaista osallistumista yliopistoyhteisöön.” (Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä, 1.10.2012.)
Luentotiloja kartoitettaessa tuli selvästi esiin, että esteettömyydessä ei ole kyse
vain liikkumisen ja toiminnan mahdollistamisesta tai helpottamisesta, vaan myös
turvallisuudesta. Esimerkiksi tilojen riittävä valaistus, portaiden reunojen merkitseminen kontrastiväreillä mahdollistavat tilojen turvallisen käytön.

Luentotilojen kartoitus
Luentosalien kartoitustiedot ovat koottu kirjallisesti ja kaikissa luentotiloissa on käyty. Valokuvien ottaminen tiloista kirjallisten tietojen tukena olisi myös voinut olla hyvä vaihtoehto. Tiedot tiloista on kuitenkin yritetty kuvailla kirjallisesti mahdollisimman hyvin, että
tilan pystyy hahmottamaan, vaikkei olisi siellä käynyt.
Kartoituksessa huomioidut seikat ovat muokkautuneet myös kartoitusprosessin aikana.
Tukena on ollut F1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Esteetön rakennus Määräykset ja ohjeet 2005.
Esteettömyydellä tarkoitetaan tässä kartoituksessa lähinnä tilojen fyysistä esteettömyyttä
esim. onko luentosalin ovessa ovensulkijaa tai kynnystä, onko salissa pyörätuolipaikkaa,
sähköpistokkeita sekä induktiosilmukkaa. Olemme havainnoineet myös valaistusta, äänimaisemaa ja yleistä esteettömyyttä. Otsikoitten alta löytyy myös täsmentävää ja täydentävää tietoa kohteesta esim. ”Ovensulkija” otsikon alta löytyy tietoa oven sijainnista, kahvasta, avaamismahdollisuuksista jne. Yhdessä nämä tiedot luovat kuvan siitä, miten luentosalissa voi liikkua ja mitä käyttäjän kannattaa huomioida.
On hyvä huomioida, että liikkumisen ja toimimisen esteettömyyteen vaikuttavat
monet tekijät ja kyse on lähes aina toimintaketjusta. Luentosalin esteettömyys ei
välttämättä kerro mitään, esimerkiksi sen sijaintipaikan tai sen lähiympäristön esteettömyydestä.

5

Voi olla, että pyörätuolin käyttäjän kulku luennolle estyy esimerkiksi esteettömän parkkipaikan puuttumisen vuoksi. Luentotila voi siis olla esteetön, mutta saapuminen/kulku rakennukseen ja rakennuksen sisällä ei välttämättä ole esteetöntä. Tässä kartoituksessa
on pääsääntöisesti tarkasteltu vain luentotilan esteettömyyttä.
Tilat, mitkä voisivat olla esteettömiä, pyörätuolikäyttäjälle, pienin muutoksin, on merkitty
kartoitukseen x*. Merkintä x* voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että irtopöydät ja tuolit tulisi
järjestää uudelleen, että luentosalissa olisi tila pyörätuoleille. On hyvä huomioida, että
sellaiset asiat, kuten näkymä valkokankaalle/taululle sekä tilan valaistus ja taustaäänet
ovat subjektiivisia havaintoja ja vaihtelevat ihmisestä toiseen Tilan äänimaailma ja valaistus vaikuttavat siihen, miten hahmotamme tilaa ja voidaan miettiä, miten nämä seikat
voitaisiin huomioida esimerkiksi opetuksessa paremmin.
Kartoituksissa ei erotettu valkokangasta tai valkotaulua toisistaan. Näkymä valkokankaalle ja valkotaululle voi kuitenkin vaihdella riippuen huoneen kattokorkeudesta. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että, jos salin kattokorkeus on matala, silloin valkokangas
on pienempi ja vaikeammin nähtävissä takarivistä. Korkeissa tiloissa voi valkokankaan
koko olla hyvä mutta näkö valkotaululle taas huonompi.
Yleisiä huomioita luentosalien esteettömyydestä
Liikkumisen esteet voivat olla vaikeita huomata, jos ei työn tai omien kokemusten
kautta ole niiden kanssa jatkuvasti tekemisissä. Kartoitusprosessin aikana havaittiin, että harva luentotila on täysin esteetön.
Pyörätuolin käyttäjälle esteetön tila löytyy yleensä salin ylä- tai alaosasta. Usein salien
yläosassa on kuitenkin myös irtokalusteita, jotka pahimmillaan estävät saliin pääsyn pyörätuolilla itsenäisesti.
Luentosalien portaikoista puuttuvat usein käsijohteet tai ne loppuvat kesken portaikon.
Sali XX. ls20 ja Mercatorin luiskasta puuttuvat myös käsijohteet.
Moniin luentotiloihin, erityisesti kauppakorkeakoulussa ei pääse turvaovien ja lukossa
olevien ovien takia ilman virastomestaria tai muuta ulkopuolista apua. Esimerkiksi Educariumin ja Publicumin sisääntulokerroksissa olevien isojen luentosalien esteettömään
etuosaan pääse vain vahtimestarin avustamana. Publicum ja Educarium ovat kuitenkin
nyt kartoitetuista tiloista esteettömämpiä, vaikka ovien kynnykset ovat korkeat n. 4-3 cm
eli noin puolet korkeampia kuin mitä nykyinen laki määrittelee.
Kiinteitä induktiosilmukoita ei kartoitetuissa luentotiloissa ole uusimpia tiloja, Agora-rakennusta, lukuun ottamatta. Tämä ongelmallista, koska yliopistossa on vain yksi kannettava, suurempiin luentotiloihin soveltuva induktiosilmukka, joka vaatii erillisen asennuksen ja testauksen jokaisella käyttökerralla.
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Ilahduttavaa on, että monissa luentotiloissa on huomioitu mahdollisuus työskentelyyn
seisten. Seisomatyöpisteiden pöydät ovat manuaalisesti säädettäviä ja raskaita käyttää.
Agora- rakennus on pyritty tekemään mahdollisemman esteettömäksi. Kuitenkin vain luentosalien ala- tai yläosissa on vapaata tilaa pyörätuolille. Vapaassa tilassa on kuitenkin
usein paljon irtokalusteita jotka estävät kulun pyörätuolin käyttäjälle ja vaikeuttavat turvallista liikkumista tilassa.
Takarivistä näkeminen valkokankaalle tai – taululle on usein vaikeaa ja monesti taulua
joutuu katsomaan sivu/viisto suunasta. Agoran XX luentosalin portaikossa on vaarallista
ulokkeita, joihin näkövammainen voi törmätä. Agora ja Natura sijaitsevat Yliopistonmäellä, johon esteetön kulku on mahdollista vain autolla.
Useimmiten luentotilaan saapuu ensimmäiseksi opettaja. Tiloja kartoitettaessa huomasimme, että luentosalien valokatkaisijat eivät ole systemaattisesti samassa paikassa ja
siksi katkaisijaa voi olla vaikea löytää. Emme ole systemaattisesti miettineet opettajien
esteetöntä liikkumista tiloissa, mutta voidaan todeta että luentotiloissa navigointi ja luentotilaan pääsy voi olla haastavaa myös henkilöstölle, varsinkin jos tilassa on ensimmäistä
kertaa.

Kehittämisehdotuksia
Olemme kartoituksen aikana pohtineet, miten voidaan pienin ja yksinkertaisin keinoin edistää esteettömyyttä. Kontrastiraidat ja käsijohteet luentosalien portaikoissa ja
irtokalusteiden vähentäminen lisäisi paitsi esteettömyyttä myös turvallisuutta luentosaleissa. Esimerkiksi Agoran salin XX portaikosta ja kauppakorkeakoulun Mercatorin luiskasta puuttuu käsijohde ja useissa luentosaleissa käsijohdetta ei ole koko portaikon matkalla, vaan se loppuu kesken.
Parempi tilojen yleisopastus ja selkeät opasteet luentosalien ovissa auttavat kaikkia tilojen käyttäjiä löytämään oikeaan luentosaliin. Samalla vähentyy infopisteiden työntekijöiden työmäärä. Luentosaleissa esim. valokatkaisimien opasteiden ja itse katkaisimien näkyvyyttä voitaisiin korostaa.
Educariumin ja Publicumin sisääntulokerrosten isoissa luentosaleissa on korkeat kynnykset, joiden madaltamista olisi syytä harkita.
Kiinteä induktiosilmukka on tällä hetkellä vain uusimmissa saleissa, Agorassa. Kartoituksessa havaittiin, että Agoran tiloistakin puuttuu lain edellyttämät kuuluvuuskartat ja induktion toimivuudesta vastaavan yhteyshenkilön tiedot. Induktion puuttumista vanhemmista
saleista on yritetty kompensoida yhdellä kannettavalla induktiolla, jonka kuljettaminen ja
asentaminen vaativat aikaa. Kannettavan induktion onnistunut käyttö edellyttää myös,
että yliopistolla on hyvissä ajoin tieto induktion tarpeesta. Nykyään monet julkisten tilojen
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käyttävät pitävät kuitenkin esteettömyyttä jo itsestään selvänä eivätkä välttämättä tule
kertoneeksi tarpeistaan ja tämä johtaa helposti vaikeisiin tilanteisiin. Selkein ratkaisu olisi,
että aina peruskorjauksen yhteydessä, kun luentosalin lattiapinta joudutaan avaamaan,
saliin asennettaisiin kiinteä induktiosilmukka.
Kiinteänkin induktion kuuluvuutta joudutaan testaamaan määrävälein. Testausta
varten tarvitaan erillinen laite, joka yliopistolle olisi tärkeää hankkia.
Erilaisia hälyääniä oli osassa luentosaleja, esimerkiksi jotkut ilmastointilaitteet ja seinäkellot aiheuttivat ylimääräistä ääntä (Natura, kauppakorkeakoulu).
Salien kalustuksessa on jo kiinnitetty huomiota ergonomiaan lisäämällä seisomatyöpisteitä. Kokeilemamme työpisteet olivat kuitenkin varsin raskaita säätää. Lisäksi saleissa
voisi olla myös säädettävä työtuoli, niitä opiskelijoita varten, jotka eivät kykene käyttämään luentosalien tuoleja, esimerkiksi selkävaivojen vuoksi.
Kartoituksessa tarkasteltiin systemaattisesti vain luentotilojen esteettömyyttä. Kartoituksen aikana kuitenkin havaittiin, että esimerkiksi kauppakorkeakoulusta puuttuu sähköinen
ovenavausjärjestelmä ulko-ovesta, joka tekee itse rakennukseen pääsemisestä haasteellisen, esimerkiksi apuvälineen käyttäjälle. Yliopistonmäen jyrkkyys tekee koko Yliopistonmäen alueesta esteettömyyden kannalta ongelmallisen ja näin ollen myös kulku kaikkiin
Yliopistonmäen rakennuksiin on haasteellista, ilman autoa.

Pitkällä tähtäimellä esteettömyydestä keskustelu sekä henkilökunnan esteettömyyskoulutus ovat tärkeitä ja kestäviä toimintatapoja esteettömyyden edistämisessä. Välillisesti tämä helpottaa myös monella tavoin toimivien ihmisten kohtaamista ja
ennen muuta kaikenlaisten ihmisten pääsyä ja toimimista yliopiston tiloissa. Näin parannetaan myös palvelujen laatua, vähennetään onnettomuusriskiä ja huomioidaan yhdenvertaisuutta.
Hyvä huomioida luentotiloja varatessa
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•

Esteettömyyttä koskevat toiveet ja tarpeet on hyvä huomioida ja esittää aina
hyvissä ajoin tiloja varattaessa, koska esteettömyyden huomiointi voi vaatia
järjestelyjä henkilöstöltä

•

Tilaan saapumiseen kannattaa varata aikaa, koska luentotilaan pääseminen voi
edellyttää virastomestarin apua.

•

Rakennuksen sijainti ja varustus vaikuttaa myös yksittäisen luentotilan esteettömyyteen. Esimerkiksi Yliopistonmäelle saapumineen vaatii lähes kaikissa tapauksissa auton käyttöä, kauppakorkeakoulun sisäänkäynneissä ei ole oviautomatiikkaa.
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•

Monissa rakennuksissa opastus on puutteellinen, esimerkiksi luentosalien numerointi salien ovissa näkyy usein huonosti. Tämä on hyvä huomioida esimerkiksi
seminaareja ja muita tilaisuuksia järjestettäessä.

•

Vain harvat luentosalit ovat täysin esteettömiä, siksi salikohtaiseen esteettömyystietoon on hyvä perehtyä etukäteen. Useimmiten esteettömät paikat sijaitsevat luentosalin etu- tai takaosassa. Monissa saleissa esim. irtokalusteet voivat haitata
esteettömille paikoille pääsemistä. Educariumin ja Publicumin suurimmissa saleissa salin etuosaan pääseminen edellyttää virastomestarin apua.

•

Kaikkien luentosalien portaikoissa ei ole kaidetta tai kaide loppuu kesken, kontrastiraidat puuttuvat myös usein portaiden reunoista

•

Salin takaosan esteettömästä tilasta näkyvyys salin alaosaan ja taululle/valkokankaalle on usein heikko

•

Kiinteä induktiosilmukka on tällä hetkellä vain Agoran luentosaleissa. Kannettavia
induktioita on yliopistolla yksi. Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

•

Valokatkaisimet ovat usein vaikeasti havaittavia ja voivat olla kauempana ovesta

•

Tiloissa voi olla ilmastoinnin aiheuttamaa tai muualta tulevaa melua esim. Kauppakorkeakouluissa seinäkellot voivat olla hyvin äänekkäitä.

•

Muutamissa saleissa on pylväitä tai muita pysyviä rakenteita, jotka vaikeuttavat
esteetöntä liikkumista.

Hyödyllisiä linkkejä
Tietoa korkeakouluopiskelun ja –opetuksen esteettömyydestä:
Turun yliopiston intrasivuilla:
https://intranet.utu.fi/index/opiskelun-esteettomyys/Sivut/default.aspx
https://intranet.utu.fi/index/erityisjarjestelyt-opetuksessa/Sivut/esteettomyyden-hyvatkaytannot-opetuksessa-ja-ohjauksessa.aspx
https://intranet.utu.fi/index/accessibility_studying/Pages/default.aspx
https://intranet.utu.fi/index/special_arrangement_teaching/Pages/default.aspx
”Esteetön opiskelu korkeakouluissa”-verkoston sivut:
http://www.esok.fi/

Yleistä tietoa esteettömyydestä:
Lainsäädäntö:
http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Esteettomyys
Liikkumisen esteettömyys:
https://www.invalidiliitto.fi/tietoa/liikkumisen-tuen-palvelut/esteettomyys
https://www.invalidiliitto.fi/tarkistuslistoja
Näkemisen esteettömyys:
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/rakennetun-ympariston-esteettomyys-ja-opasteet
Kuulemisen esteettömyys:
https://www.kuuloliitto.fi/esteeton-viestinta/
Sosiaalinen esteettömyys:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/
https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/esteettomyys
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Educarium

Educarium 1
Ovensuljin

x

Salin ylä- ja alaovessa. Ylhäällä olevien välieteisten ovissa ei
ole suljinta. Ylhäällä on kolme ovea ja yksi ovi alhaalla vasemmalla.
Ovet ovat raskaat ja välieteiset ovat ahtaat. Eteisissä ovi avautuu ulospäin. Ylhäällä vasemmalla oleva eteisen ovi aukeaa oikealle, muut vasemmalle.
Ovissa on avattava kapea levike.

Kynnys

x

Pieni kynnys 4 cm
Pieni ja ahdas eteistila kynnys n. 2,5cm

Pyörätuolipaikka

x

Pyörätuolilla on tilaa luentosalin etuosassa, sekä keskellä olevassa käytävätilassa, lisäksi salin takaosassa on vapaata tilaa.
Irtotuoleja sekä kaksi pöytää joissa on raskas, manuaalinen
korkeussäätö. Kulku salin etuosaan tapahtuu hissillä ja onnistuu vain virastomestarin kanssa.

Sähköpistokkeet

x

Kymmenen sähköpisteitä kaikki salin takaosassa

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi
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Valaistus

Salin keskiosa on kirkkaammin valaistu kun etu- ja takaosa.
Opastevalot penkkirivien päädyistä puuttuvat:
Ainoastaan hätätien merkkivalo palaa, kun valot ovat pois
Valokatkaisin löytyy salin yläosassa vasemmalta puolella, oven
vierestä ja salin oikeassa yläosassa sekin salioven vieressä.
Keski- ja alaovessa ei valokatkaisinta.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Kontrastiraidat puuttuvat, askelmavälit ovat eripituiset. Askelman korkeus vaihtelee n. 7 ja 8 cm välillä. Portaissa on kaide
vain seinän puolella, penkkirivien puolella ei ole kaidetta.
Kaide on samanvärinen kun seinä ja alkaa ja se loppuu kesken
portaikon.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti taululle/valkokankaalle.
Ilmastointi on ja ilmanvaihdon lisäaika.
Tilassa on kello.
Vesipiste salin oikeassa etukulmassa oven takana
Tilaan varatessa kannattaa olla hyvissä ajoin/ muutama päivää
aikaisemmin yhteyksissä virastomestarin.

Kartoitus tehty
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27/09/2017 ja 23/10/2017

Educarium 2
Oven suljin

x

Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi on raskas

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

x

Reilu tila kahdelle pyörätuolille luentosalin etuosassa.
Kuusi penkkiriviä tasaisella, missä ei ole portaita.
Ei seisomatyöpistettä, irtotuoleja löytyy ja yksi irtopöytä.

Sähköpistokkeet

x

Parilliset pistokkeet tilaan tultaessa vasemmalla etu- ja takapuolella

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Salin etuosa on kirkkaammin valaistu kun takaosa. Takaosa on
valaistukseltaan himmeä. Sivuseinällä on ikkunoita.
Opastevalot penkkirivien päädyistä puuttuvat.
Valokatkaisin löytyy oven vasemmalta puolelta nurkasta.
Valokytkimet ovat pienet ja vaikeasti havaittavissa.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Portaikossa on listat kontrastivärillä. Leveät pitkät portaat: askelman korkeus 16 cm. Portaikko on kolmen penkkirivin mittainen ja alkaa salin takaosasta.
Portaissa ei ole kaidetta.
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Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisen hyvin taululle/valkokankaalle. Sali on matala.
Salin takaosassa on kolme porrasta. Askelmavälit: pitkät. Askelkorkeus: 15cm
Ilmastointi on ja ilmanvaihdon lisäaika
Tilaa varatessa kannattaa olla hyvissä ajoin/ muutama päivää
aikaisemmin yhteyksissä virastomestarin.

Kartoitus tehty
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28/09/2017

Educarium 3
Ovinsulkin

x

Yksi ovi, jossa kahva oikealla. Ovet raskaat
Ovessa on levike, jonka voi avata.

Kynnys

x

Pieni kynnys 3 cm:ä

Pyörätuolipaikka

x

Ei varsinaista pyörätuolipaikkaa.
Reilu tila kahdelle n. kolmelle pyörätuolille. Neljä penkkiriviä on
tasaisella, missä ei ole portaita, Penkkirivien oikealla ja vasemmalla puolella on tilaa pyörätuolille. Vasen puoli on leveämpi
kun oikea.

Ei seisomatyöpistettä, irtotuoleja.
Yksi pyörillä varustettuja työtuoli, jossa on kevyt, manuaalinen
korkeussäätö.
Sähköpistokkeet

x

Neljät parilliset pistokkeet, salin jokaisessa nurkassa

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Portaikossa on listat kontrastivärillä. Leveät pitkät portaat: askelman korkeus 16 cm. Portaikko on kolmen penkkirivin mittainen, salin takaosasta katsoen.
Portaissa ei ole kaidetta.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee suhteellisen
hyvin valkotaululle/valkokankaalle. Valkokangas on valkotaulun
oikealla puolella. Sali on pieni ja matala.
Ilmastointi on ja ilmanvaihdon lisäaika
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy valkotaulun oikealla seinällä
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Tilaan varatessa kannattaa olla hyvissä ajoin/ muutama päivää
aikaisemmin yhteyksissä virastomestarin.
Kartoitus tehty

16

27/09/2017 ja 23/10/2017

Publicum

Publicum 1
Ovensuljin

x

Salin ylä- ja alaovessa. Yläovien kahvat oikealla, alaoven kahva
tulosuunnasta vasemmalla.
Ovet ovat raskaat.
Ovissa on avattava kapea levike.

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys 3,5-4 cm

Pyörätuolipaikka

x

Salin alaosassa vasemmalla alarivillä on yksi tilava pyörätuolipaikka. Kulku salin alaosaan tapahtuu hissillä ja onnistuu vaan
vahtimestarin kanssa, kulku saliin on luentosalin Pub 2 kautta.
Ylhäällä on vapaata tilaa. Irtotuoleja sekä yksi pöytä jossa on
raskas, manuaalinen korkeussäätö

Sähköpistokkeet

x

Ylhäällä salin oikeassa kulmassa ja alhaalla vasemmalla kulmassa on parilliset sähköpistokkeet.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Tasainen valo, kolme pikkuikkunaa
Opastevalot ovat penkkirivien päissä.
Valokatkaisin löytyy salin yläosasta, vasemmalta puolelta, oven
vierestä ja salin alaosassa myös vasemmalla puolella oven vierestä. Valokatkaisimien sijainnin vuoksi kannattaa käyttää vasemman puoleista ovea.
Valokytkimet ovat pienet ja vaikeasti havaittavissa.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Kontrastiraidat puuttuvat, askelmavälit ovat eripituiset. Askelman korkeus on n. 12-13 cm.
Portaissa on kaide vain seinän puolella, penkkirivien puolella ei
ole kaidetta.
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Kaide on samanvärinen kun seinä ja alkaa ja se loppuu kesken
portaikon.
Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee heikosti taululle/valkokankaalle.
Ilmastointi on
vesipistekomero
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeassa seinässä.
Tärkeät numerot hätätapauksessa löytyy alaovessa

Kartoitus tehty
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26/09/2017 ja 24/10/2017

Publicum 2
Ovensuljin

x

Salin ylä- ja alaovissa. Vasemmassa yläovessa on kahva oikealla ja oikeassa yläovessa vasemmalla, luennoitsijasta katsottuna. Ovet raskaat.
Salin oikea alaovi on ovi Publicum 1 luentosaliin
Sähkölukko
Ovissa on avattava kapea levike.

Kynnys

x

Pieni kynnys 3,5-4 cm

Pyörätuolipaikka

x

Salin alaosassa vasemmalla alarivillä on yksi tilava pyörätuolipaikka. Kulku salin alaosaan tapahtuu hissillä ja onnistuu vaan
vahtimestarin kanssa.
Ylhäällä on vapaata tilaa. Irtotuoleja sekä yksi pöytä jossa on
raskas manuaalinen korkeussäätö

Sähköpistokkeet

x

Ylhäällä salin oikeassa ja vasemmassa kulmassa ja alhaalla vasemmalla kulmassa on parilliset sähköpistokkeet

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Tasainen valo, ei ikkunoita
Opastevalot ovat penkkirivien päissä.
Valokatkasin löytyy salin yläosassa vasemmalta puolelta, oven
vierestä ja salin alaosassa myös vasemmalla puolella oven vieressä. Valokatkaisimien sijainnin vuoksi on suositeltavaa käyttää
vasemmanpuoleista ovea.

Yleinen esteettömyys

Portaikko:
Kontrastiraidat puuttuvat
Epätasaiset portaat: askelman korkeus 16 cm. Askelmavälit eripituiset
Portaissa: kaide on aina seinän puolella
Kaide on samanvärinen kun seinä, alkaa ja loppuu kesken portaikon.
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Oikeassa portaikossa on tulosuunnasta kaksi pylväänmuotoista
uloketta. Kaide ei kierrä ulokkeita.
Yleisiä huomioita

Näkymä yläriviltä suhteellisen hyvä (pienempi sali)
Ovet raskaat
Ilmastointi on
Tiedot hätäpuhelua varten löytyvät salin etu-oikeassa seinässä
Tärkeät numerot hätätapauksessa löytyvät oikeasta alaovesta.

Kartoitus tehty
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26/09/2017

Publicum 3
Ovensuljin

x

Saliin tulosuunnasta vasemmalla, ylä- ja alaovessa, kahva on
vasemmalla ja tulosuunnasta oikealla olevan yläoven kahva
on oikealla. Alaoven kahva on oikealla.

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys 3,5-4 cm, (alaoven kaksoiskynnys 2,5
cm)

Pyörätuolipaikka

x

Ylhäällä on vapaata tilaa pyörätuolille. Irtotuoleja sekä yksi
pöytä jossa on raskas manuaalinen korkeussäätö.
Salin alaosa: Tila pyörätuolille ahdas sekä katselukulma taululle/valkokankaalle haastava. Kulku salin alaosaan tapahtuu
hissillä ja onnistuu vain vahtimestarin kanssa.

Sähköpistokkeet

x

Ylhäällä salin oikeassa ja vasemmassa kulmassa, sekä alhaalla vasemmassa kulmassa on parilliset sähköpistokkeet

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Tasainen valo.
Luentosalin oikealla puolella on peitettävä (?) ikkunarivi
Opastevalot penkkirivien päissä eivät toimi.
Valokatkaisin löytyy salin yläosasta tulosuunnassa vasemman
oven vasemmalta puolelta ja oikean oven oikealta puolelta.
Luentosalin alaosassa oleva valokytkin on alaoven vasemmalla puolella.
Valokytkimet ovat pienet ja vaikeasti havaittavissa

Yleinen esteettömyys

Portaikko:
Kontrastiraidat puuttuvat
Epätasaiset portaat: Askelmavälit ovat eripituiset. Askelman
korkeus n. 12–13 cm.
Portaissa: kaide on aina seinän puolella
Kaide on samanvärinen kun seinä, alkaa ja loppuu kesken
portaikon.
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Yleisiä huomioita

Näkymä yläriviltä suhteellisen hyvä
Ovet raskaat
Ilmastointi on
Vesipistekomero
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeassa seinässä
Tärkeät numerot hätätapauksessa löytyy alaovessa

Kartoitus tehty

26/09/2017 ja 24/10/2017
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Publicum 4
Ovensuljin

x

Yksi ovi, jossa on kahva oikealla. Ovi on raskas.
Sähkölukko
Ovessa on avattava kapea levike.

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

-

Pyörätuolille huonosti tilaa.
Tarvittaessa luentosalin etuosassa on vasemmalla siirrettävä
pöytä, jota siirtämällä pyörätuoli mahtuu tilaan
Irtotuoleja, ei seisomapöytää.

Sähköpistokkeet

x

Oven vasemmalla puolella on parilliset sähköpisteet sekä ensimmäisen penkkirivin etuosan keskellä. Luentosalin muihin
sähköpistokkeisiin on vaikeata ylettyä (neljä salin etuosassa,
vasemmalla yläseinällä ja kolme oikealla yläseinällä).

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Tasainen valo, yksi iso ikkuna, ja pieni avattavissa oleva tuuletusikkuna.
Opastevalot ovat penkkirivien päissä.
Valokatkaisin: löytyy oven vasemmalta puolella. Opasteet ovat
selkeät kytkimet reilunkokoiset.
Luentosalin etuosassa on valojen himmennys mahdollisuus.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Kontrastiraidat puuttuvat, Askelmavälit: pitkät. Askelkorkeus:
11cm
Portaikossa olevat irtotuolit tekevät portaikosta kapeamman.
Ei ole kaidetta
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Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisen hyvin taululle/valkokankaalle
Ilmastointi on, ilmastoinnin lisäaika
Vesipiste, kello
Tuuletusikkuna on raskas avata ja sen luokse pääsee viimeisen penkkirivin kautta.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy oven oikealta puolelta.

Kartoitus tehty
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28/0972017

Publicum 5
Ovensuljin

x

Salin ovessa on kahva oikealla. Ovi on raskas.
Sähkölukko
Ovessa on avattava, kapea levike.

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

-

Pyörätuolille huonosti tilaa.
Tarvittaessa luentosalin vasemmassa etuosassa siirrettävä
pöytä, jonka tilalle mahtuu pyörätuoli.
Pari irtotuolia, ei seisomapöytää.

Sähköpistokkeet

x

Oven vasemmalla puolella on parilliset sähköpisteet ja ensimmäisen penkkirivin etuosan keskellä. Luentosalin muihin sähköpistokkeisiin on vaikeata ylettyä (neljä salin etuosan vasemmassa yläseinässä ja kolme oikealla yläseinässä).

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Tasainen valo, yksi iso ikkuna, ja pieni avattavissa oleva tuuletusikkuna. Opastevalot ovat penkkirivien päissä.
Valokatkaisin: Oven vasemmalla puolella. Opasteet ovat selkeät ja kytkimet reilunkokoiset.
Luentosalin etuosassa on valojen himmennysmahdollisuus.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Kontrastiraidat puuttuvat, Askelmavälit: pitkät. Askelkorkeus: n.
11cm
Ei ole kaidetta

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisen hyvin taululle/valkokankaalle (pieni sali).
Ilmastointi on, ilmastoinnin lisäaika
vesipiste
Tuuletusikkuna on raskas avata ja sen luokse pääsee viidennen penkkirivin kautta.
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Tiedot hätäpuhelua varten löytyy oven oikealla seinällä, sekä
muut tärkeät numerot hätätapauksessa.
Kartoitus tehty
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28/0972017

KAUPPAKORKEAKOULU

LS01
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaati kahden käden yhteistyötä
-Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 3 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Löytyy tilaa pyörätuolille, reilusti kaksi pyörätuolipaikkaa luentosalin keskellä olevassa käytävässä.
* Siirrettävä pöytä tai tuoli voi estää esteetöntä kulkua. Ja pyörätuolit vähentävät käytävän tilavuutta.
Huone koostuu irtotuoleista ja irtopöydistä

Sähköpistokkeet

x

Oven vasemmalla puolella on parillinen sähköpistoke. Valkotaulun oikealla ja vasemmalla puolella on kaksi parillista sähköpistoketta, sekä salin takaseinän oikealla ja vasemmalla
puolella.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opastetta.
ValokatkaIsin löytyy tulo-ovesta vasemmalta.
Valokytkimet reilunkokoiset. Eri valaistusvaihtoehtoja; himmennysmahdollisuus, himmennyskytkin löytyy valkotaulun ja
ikkunaseinän nurkassa
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Yleinen esteettö-

Tilassa ei ole portaikkoa (luokka/ryhmähuone)

myys

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyvät valkotaulu-seinän oikealla
puolella nurkasta.
Ilmastointi äänekäs
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Luentosalin ovessa ei ole lukujärjestystä.

Kartoitus tehty
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19/10/2017

LS02
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas vaati kahden käden
yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 3 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on. Luokka on kielistudio.
*Pöytä, missä kuulokkeet ovat, on kiinnitetty lattiaan, ei ole
säädettävissä tai siirrettävissä. Jos haluaa istua pöydän ääressä, on siirrettävä pyörillä varustettuja säädettäviä tuoleja.
Huone koostuu viidestä, ei siirrettävissä, olevista pyöreästä
pöydästä. Yksi irtopöytä. Enemmistö tuoleista on pyörillä varustettuja ja korkeussäädettäviä, kevyt, manuaalinen korkeussäätö.

Sähköpistokkeet

x

Oven vasemmalla puolella on parillinen sähköpistorasia. Valkotaulun oikealla puolella on yksi vapaassa käytössä oleva parillinen sähköpistoke, ja valkotaulun vasemmalla puolella on
kaksi parillista sähköpistoketta.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opastetta.
Valokatkaisin löytyy tulo-ovesta vasemmalta. Valokytkimet
ovat reilunkokoiset. Eri valaistusvaihtoehtoja; Valoja voi myös
himmentää, himmenyskytkin löytyy valkotauluseinän puolella,
valkotaulun ja ikkunaseinän kulmassa
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Yleinen esteettö-

Tilassa ei ole portaikkoa (ryhmähuone/kielistudio)

myys

Yleisiä huomioita

Näkee melko hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Valkotaulu on seinän oikealla puolella.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy.
Kello, äänekäs.
Ilmastoinnissa on tausta-ääni
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Luentosalin ovessa ei ole lukujärjestystä.

Kartoitus tehty
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18/10/2017

LS03
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaati kahden käden yhteistyötä.
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 3 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on. Luokka on kielistudio. * Tila on ahtaampi
kun ls02. Pöytä, missä kuulokkeet ovat kiinnitettynä, ei ole
säädettävissä tai siirrettävissä, jos haluaa istua pöydän ääressä on siirrettävä pyörillä varustettuja säädettäviä tuoleja.
Huone koostuu viidestä, ei siirrettävästä pyöreästä pöydästä.
Yksi irtopöytä. Enemmistö tuoleista on pyörillä varustettuja ja
korkeussäädettäviä, kevyt, manuaalinen korkeussäätö.

Sähköpistokkeet

x

Oven vasemmalla puolella on parillinen sähköpistorasia. Valkotaulun oikealla sekä vasemmalla puolella on kaksi parillista
sähköpistorasiaa, yhdestä pistorasiasta suojaava muovikuori
on irronnut.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opastetta.
Valokatkasin löytyy tulo-ovesta vasemmalta.
Valokytkimet ovat reilunkokoiset.
Eri valaistusvaihtoehtoja;. Valoja voi myös himmentää, kytkin
löytyy tulo-ovesta katsottuna salin etuvasemmalta nurkasta

Yleinen esteettömyys
31

Tilassa ei ole portaikkoa (ryhmähuone/kieliluokka)

Yleisiä huomioita

Näkee melko hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyvät valkotaulun oikealta puolelta.
Kello, äänekäs.
Ilmastoinnissa on taustaääni
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Digitaalinen lukujärjestys salin ulko-ovessa

Kartoitus tehty

32

18/10/2017

LS04
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, kahva on oikealla. Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas vaati kahden käden
yhteistyö
Ovessa ei ole avattavaa levikettä.

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on, *jos järjestelee irtopöytien paikkoja.
Huone koostuu irtopöydistä ja tuoleista. Enemmistö tuoleista
on pyörillä varustettuja ja korkeus säädettävissä, kevyt, manuaalinen korkeussäätö.
Yksi vinopöytä kahdelle.

Sähköpistokkeet

x

Oven vasemmalla puolella on parillinen sähköpistorasia. Valkotaulun oikealla, sekä vasemmalla puolella on kaksi parillista
sähköpistorasiaa

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokatkaisin löytyy tulo-ovesta vasemmalta.
Valokytkimet reilunkokoiset. Valot voi himmentää.

Yleinen esteettömyys

33

Tilassa ei ole portaikkoa (pieni ryhmähuone/luokka)

Yleisiä huomioita

Näkee hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeasta kulmasta.
Vesipiste
Ilmastoinnissa pieni taustaääni
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ovessa ei ole lukujärjestystä

Kartoitus tehty

34

10/10/2017

LS05
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas vaati kahden käden
yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on *jos järjestelee irtopöytien paikkoja.
Huone koostuu irtopöydistä ja tuoleista. Enemmistö tuoleista
on pyörillä varustettuja ja korkeus säädettävissä, kevyt, manuaalinen korkeussäätö.
Irtopöytien ja tuolien järjestys sekava

Sähköpistokkeet

x

Oven vasemmalla puolella on parillinen sähköpistorasia. Valkotaulun oikealla sekä vasemmalla puolella on kaksi parillista
sähköpistorasiaa

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokatkaisin ja himmennyskytkin löytyy tulo-ovesta vasemmalta. Valokytkimet reilut. Valot voi himmentää. Eri valovaihtoehtoja.

Yleinen esteettömyys

35

Tilassa ei ole portaikkoa (pieni ryhmähuone/luokka)

Yleisiä huomioita

Näkee hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy ovesta katsottuna salin etuoikeasta kulmasta
Ilmastoinnissa pieni taustaääni
Kello, äänekäs
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ei lukujärjestystä ovessa

Kartoitus tehty

36

19/10/2017

Ls 06
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaati kahden käden yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä.

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on *jos järjestelee irtopöytien paikkaa.
Huone koostuu rivissä olevista irtopöydistä ja tuoleista. Huoneessa on myös ylimääräisiä irtotuoleja.

Sähköpistokkeet

x

Salin takaseinällä oikealta sekä vasemmalta löytyy kaksi parillista sähköpistorasiaa. Salin etuosassa, vasemmalla on neljä
parillista sähköpistorasiaa.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo tasainen. Ikkunoita on sivuseinällä ja luentosalin etu-oikealla.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokatkaisin löytyy tulo-ovesta vasemmalta. Valokytkimet reilut. Eri valaistusvaihtoehtoja.

Yleinen esteettö-

Ei ole portaikkoa (luokka). Tilan keskellä on käytävä. Tilan ta-

myys

kaosassa vapaata tilaa.
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Yleisiä huomioita

Näkee hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle. Valkotaulu saattaa heijastaa valoa.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeasta nurkasta
kello
Ilmastoinnissa pieni taustaääni
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ovessa ei ole lukujärjestystä

Kartoitus tehty
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10/10/2017 ja 18/10/2017

LS07
Ovensuljin

x

Yksi ovi, kahva vasemmalla. Ovi raskas.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaati kahden käden yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä
Oven avautumisväli on kapea n. 75cm

Kynnys

x

Kapea kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

-

Oven kapeuden takia luentosaliin ei pääse pyörätuolilla

Sähköpistokkeet

x

Luentosalissa on runsaasti sähköpistokkeita.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo hämärä. Ikkunoita takaseinällä Mercatorille.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokytkimissä on pienet punaiset valot ja kytkimet ovat suhteellisen suuret. Eri valaistusvaihtoehtoja. Valokytkin on oven
oikealla puolella. Valokytkin löytyy myös luentosalin etu- vasemmalta, jossa on myös himmenys- ja tauluvalokytkin.

Yleinen esteettö-

Tilassa ei ole portaikkoa (ryhmähuone/luokka)

myys

Huone koostuu irtopöydistä ja irtotuoleista.
Tilassa on neljä pylvästä. Takaseinän molemmilla puolilla ja
salin puolessavälissä, seinää kohden
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Yleisiä huomioita

Näkyvyys on kohtalainen salin takaosasta taululle/valkokankaalle Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etuoikeasta kulmasta
Mercatorilta kantautuu tilaan melua
Luentosalien takaosan sivuseinissä akustiikkalevyjä (äänenvaimennus levyjä).
Luentosalin numero on isolla harmaalla fontilla luentosalin
ovessa, joka on ikkunaa. Vaikka numero iso niin se voi silti olla
vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa, varsinkin jos luentosalin
valot ovat päällä.
Ei lukujärjestystä.

Kartoitus tehty

40

11/10/2017

LS08
Ovensuljin

x

Yksi ovi, kahva vasemmalla. Ovi raskas.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaati kahden käden yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä
Ovi on kapea n. 75cm

Kynnys

x

Kapea kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

-

Oven kapeuden vuoksi luentosaliin ei pääse pyörätuolilla.

Sähköpistokkeet

x

Luentosalissa on runsaasti sähköpistokkeita (esim. kaksi parillista sähköpistorasiaa per pöytärivi. Huom. Joissakin sähköpistokkeissa ei ole pistoketta suojaavaa muovikuorta)

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus on hämärä. Ikkunoita takaseinällä Mercatorille.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokytkimissä on pienet punaiset valot. Kytkimet ovat suhteellisen suuret. Eri valaistusvaihtoehtoja. Valokytkin on oven
oikealla puolella. Valokytkin myös luentosalin etu- vasemmalla, jossa on himmennys- ja tauluvalokytkin.

Yleinen esteettömyys

41

Tilassa ei ole portaikkoa (ryhmähuone/luokka)

Yleisiä huomioita

Näkyvyys salin takaosasta on kohtalainen valkotaululle. Näkyvyys valkokankaalle salin takaosasta on huono valkokankaan
pienen koon vuoksi.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeassa kulmassa
Mercatorilta melua
Luentosalin takaosassa molemmilla puolella on akustiikkalevyjä (äänenvaimennuslevyjä).
Luentosalin numero on isolla, harmaalla fontilla, oven ikkunaa
vasten. Vaikka numero iso, se voi silti olla vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa, varsinkin jos luentosalin valot ovat päällä.
Ei luentojen viikoittaista käyttö-aikataulua.

Kartoitus tehty

42

11/10/2017

LS09
Ovensuljin

x

Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi raskas.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaati kahden käden yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä
Ovi kapea n. 75cm

Kynnys

x

Kapea kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

-

Oven kapeuden vuoksi luentosaliin ei pääse pyörätuolituolilla.

Sähköpistokkeet

x

Luentosalissa on runsaasti sähköpistokkeita (esim. kaksi parillista sähköpistorasiaa per pöytärivi. Joissakin sähköpistokkeissa ei ole pistoketta suojaavaa muovikuorta)

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus hämärä. Ikkunoita takaseinällä Mercatorille.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokytkimissä on pienet punaiset valot ja kytkimet ovat suhteellisen suuret. Eri valaistusvaihtoehtoja. Valokytkin on oven
vasemmalla puolella. Valokytkin myös luentosalin etu-vasemmalla, jossa on himmenys- ja tauluvalokytkin.

Yleinen esteettömyys

43

Tilassa ei ole portaikkoa (ryhmähuone/luokka)
Huone koostuu irtopöydistä ja irtotuoleista.

Yleisiä huomioita

Näkymä salin takaosasta kohtalainen valkotaululle. Näkymä
valkokankaalle salin takaosasta huono valkokankaan pienen
koon vuoksi.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy tulosuunnasta salin etu-oikeasta kulmasta
Mercatorilta kuuluu melua
Luentosalien takaosan sivuseinissä on akustiikkalevyjä (äänenvaimennuslevyjä).
Luentosalin numero on isolla harmaalla fontilla oven ikkunassa. Vaikka numero iso niin se voi silti olla vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ei lukujärjestystä.

Kartoitus tehty

44

23/10/2017

LS10
Ovensuljin

x

Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi raskas.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaati kahden käden yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä
Ovi aukko on kapea n. 75cm

Kynnys

x

Kapea kaksoiskynnys, n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

-

Oven kapeuden takia luentosaliin ei pääse pyörätuolilla.

Sähköpistokkeet

x

Luentosalissa on runsaasti sähköpistokkeita

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus hämärä. Ikkunoita takaseinällä Mercatorille päin.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokytkimissä on pienet punaiset valot ja kytkimet ovat suhteellisen suuret; eri valaisuvaihtoehtoja. Valokytkin on oven vasemmalla puolella. Valokytkin on myös luentosalin etu-vasemmalla, jossa on himmennys- ja tauluvalokytkin.

Yleinen esteettö-

Tilassa ei ole portaikkoa (luokka)

myys

Huone koostuu irtopöydistä ja irtotuoleista.

Yleisiä huomioita

Näkymä salin takaosasta kohtalainen
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy tulosuunnasta salin etu-oikeasta nurkasta
Mercatorilta kuuluu melua
Luentosalien takaosassan sivuseinissä akustiikkalevyjä (äänenvaimennus levyjä).
Kello, äänekäs

45

Luentosalin numero on isolla harmaalla fontilla salin oven ikkunassa, vaikka numero iso, se voi silti olla vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa, varsinkin jos luentosalin valot ovat päällä.
Ei lukujärjestystä ovessa
Kartoitus tehty

46

19/10/2017

LS11
Elovena sali

Ovensuljin

x

Kolme ovea, jotka ovat melko raskaat. Kahvat vasemmalla puolella.
Sähkölukko ainoastaan salin pääovessa (ylä-vasen ovi luennoitsijapöydästä katsoen).
Kaikissa ovissa on avattava levike.

Kynnys

x

kaksoiskynnys kaikissa ovissa n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Salin alaosassa on tilaa pyörätuolille, luennoitsijan pöydän molemmilla puolilla. *Luentotilan alaosassa on irtokalusteita, jotka
estävät kulkemista/ sekä tilan käyttöä pyörätuolille. Näkymä valkokankaalle on huono. Esteetön kulku luentosalin alaovesta, ensimmäiseen kerrokseen, hissin kautta.
Turvallisuuden kannalta ei ole suositeltava käyttää luentosalien
takatilassa, ovien vierestä, olevia pieniä tiloja pyörätuolipaikkoina.
Tulosuunnasta vasemman takatilan kapein kohta portaikon vieressä/ alkaessa n. 92 cm ja oikean takatilan vastaavaa kapein
kohta on n. 104 cm.
Luentosalissa on irtopöytä sekä irtotuoleja. Luentosalien takatilassa olevissa pienissä tiloissa on tuoleja ja pöytätaso.

Sähköpistokkeet

x

Salin jokaisessa nurkassa on sähköpistoke. Penkkirivin edessä
oikealla ja vasemmalla on kolme sähköpistoketta.
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Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus kohtalainen. Sivuseinällä on kolme ikkunaa.
Ei ole opastevaloja penkkirivien päässä
Kaikki kolme hätäuloskäyntivaloa toimivat
Valokatkaisin löytyy ainoastaan salin vasemmasta yläovesta oven
oikealla puolella, tulosuunnassa salin ensimmäinen ovi oikealla.
Valokytkimet ovat pienet ja siksi vaikeasti havaittavissa. Valokatkaisimien sijainnin vuoksi kannattaa käyttää luentosalin ylhäällä
olevaa vasemman puoleista ovea.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Portaikot ovat penkkirivien molemmilla puolilla. Portaikot alkavat
penkkirivien ensimmäisestä penkistä ja jatkuvat viimeiseen penkkiin asti.
Portaikossa on harmaat muoviset kontrastilistat.
Askelmavälit leveät. Askelman korkeus n. 10 cm. Porras on kaarevan L-kirjaimen muotoinen, joka tarkoittaa että istumapaikalle
mentäessä on myös porras. Luennoitsijan pöydästä katsottuna
vasemmassa portaikossa, toisen askelman korkeus on korkeampi
penkkiriviä kohti n. 21cm. Kulku portaikosta toiseen tapahtuu salin alaosasta ja penkkirivien kautta
Portaissa on kaide vain seinän puolella, penkkirivien puolella ei
ole kaidetta. Kaide on hopeanvärinen ja erottuu seinästä. Luennoitsijan pöydästä katsottuna vasemmanpuoleinen kaide alkaa ja
loppuu kesken portaikon ja oikean puoleinen portaiden kaide alkaa n. 25 cm ennen ja jatkuu n. 110 cm sen jälkeen kun portaat
ovat loppuneet.

Yleisiä huomioita

Näkymä yläriviltä on kohtalainen.
Tiedot hätäpuhelua varten ja tiedot tulipalon sattuessa löytyy salin
pääoven oikealta puolelta
Kello
Salin pääoven ulkopuolella on digitaalinen lukujärjestys

Kartoitus tehty

48

10/10/2017

LS12
Ovensuljin

-

Yksi ovi, kahva vasemmalla. Ovi raskas ja avautuu luentosalia
kohti. Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaatii kahden käden yhteistyötä.
Ovessa ei ole avattavaa levikettä
Ovi leveydeltään n. 80 cm

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on luentosalin käytävän päädyssä. *Pyörätuoli voi estää kulkua takarivillä. Irtopöytien ja tuolien uudelleen järjestäminen tuo enemmän tilaa pyörätuolin käyttäjälle.
Oven kapeus on kuitenkin hyvää ottaa huomioon sekä oven
avautumissuunta.
Huone koostuu irtopöydistä ja irtotuoleista.

Sähköpistokkeet

x

Luentosalissa on runsaasti sähköpistokkeita (esim. kaksi parillista sähköpistorasiaa per pöytärivi)

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus hämärä. Ikkunoita takaseinällä Mercatorille.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokytkimissä on pienet punaiset valot ja kytkimet ovat suhteellisen suuret. Eri valaistusvaihtoehtoja. Valokytkin on oven
oikealla puolella. Valokytkin on myös luentosalin etu- vasemmalla, joka on myös varustettu himmennyskytkimellä. Oven
oikealla puolella on myös luentosalin varattu valo.

Yleinen esteettömyys

49

Tilassa ei ole portaikkoa (luokka)

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy tulosuunnasta salin etu-oikeassa kulmassa.
Mercatorilta kulkeutuu melua.
Luentosalin numero on salin ovessa isolla harmaalla fontilla
tummanharmaata ovea vasten.
Ei luentojen viikoittaista lukujärjestystä.

Kartoitus tehty
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11/10/2017

LS13
Ovensuljin

-

Yksi ovi, kahva oikealla. Ovi raskas ja avautuu luentosalia kohden. Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaatii kahden
käden yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä
Oviaukko on kapea n. 80 cm

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on luentosalin käytävän päädyssä. *Pyörätuoli voi estää kulkua takarivillä. Irtopöytien ja tuolien uudelleen järjestäminen tuo enemmän tilaa pyörätuolin käyttäjälle.
Oven kapeus on kuitenkin hyvää ottaa huomioon sekä oven
avautumissuunta.
Huone koostuu irtopöydistä ja irtotuoleista.

Sähköpistokkeet

x

Luentosalissa on runsaasti sähköpistokkeita (esim. kaksi parillista sähköpistorasiaa per pöytärivi) Joissain sähköpistokkeissa rasiaa suojaava muovi on irronnut tai irtoamassa.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus on hämärä. Ikkunoita takaseinällä Mecatorille.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokytkimissä on pienet punaiset valot ja kytkimet ovat suhteellisen suuret. Eri valaistusvaihtoehtoja. Valokytkin on oven
oikealla puolella. Valokytkin myös luentosalin etu vasemmalla,
jossa on himmennyskytkin. Oven oikealla puolella on myös luentosalin varattu valo.

Yleinen esteettömyys

51

Tilassa ei ole portaikkoa (luokka)

Yleisiä huomioita

Näkee kohtalaisesti salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy tulosuunnasta salin etu-oikealta, nurkasta.
Mecatorilta kantautuu melua.
Luentosalin numero on isolla harmaalla fontilla tummanharmaata luentosalin ovea vasten.
Ei luentojen viikoittaista lukujärjestystä.

Kartoitus tehty

52

19/10/2017

LS14
Ovensuljin

-

Yksi ovi, kahva vasemmalla. Ovi raskas ja avautuu luentosalia
kohden. Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas, vaatii kahden käden yhteistyötä
Ovessa ei ole avattavaa levikettä
Oviaukko melko kapea, n. 80 cm

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on *jos irtopöydät ja irtotuolit järjestään huomioon ottaen pyörätuolin käyttäjä. Oven kapeus on kuitenkin
hyvä huomioida ja oven avautumissuunta.
Huone koostuu irtopöydistä ja irtotuoleista.

Sähköpistokkeet

x

Luentosalissa on runsaasti sähköpistokkeita (esim. kaksi parillista sähköpistorasiaa per pöytärivi)

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus on hämärä. Ikkunoita takaseinällä Mercatorille.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valokytkimissä on pienet punaiset valot ja kytkimet ovat suhteellisen reilunkokoiset. Eri valaistusvaihtoehtoja. Valokytkin
oven oikealla puolella, sekä luentosalin etuosassa vasemmalla, jossa on myös himmennyskytkin. Oven oikealla puollella on luentosalin varattu valo.

Yleinen esteettömyys
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Tilassa ei ole portaikkoa (luokka)

Yleisiä huomioita

Näkee kohtalaisesti salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy tulosuunnasta salin etu-oikeassa kulmassa
Mercatorilta kuuluu melua luokkaan.
Luentosalin numero on salin ovessa isolla, harmaalla fontilla
tummanharmaata ovea vasten.
Ei luentojen viikoittaista lukujärjestystä.

Kartoitus tehty

54

19/10/2017

LS16 Lähitapiola-sali
Ovensuljin

x

Yksi ovi, melko raskas
Sähkölukko
Ovessa on avattava, leveä levike.

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Luennoitsijan pöydän vasemmalla ja oikealla puolella on tilaa
pyörätuolille. *Näkymä valkokankaalle sivusuunnasta ja muutenkin sijainnin vuoksi huono.
Yksi irtopöytä

Sähköpistokkeet

x

Salin jokaisessa nurkassa parilliset sähköpistokkeet, paitsi salin
etuvasemmassa nurkassa kahdet parilliset sähköpistokkeet.
Yksi sähköpistoke luennoitsijan pöydän oikealla puolella.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo tasainen, vähän himmeä. Ikkunoita on molemmissa sivuseinissä. Tulo-oven ikkunat ovat ylempänä.
Ei ole opastevaloja penkkirivien päässä
Hätäuloskäyntivalot toimivat
Valokatkaisin löytyy sisääntulon oikealla puolella. Valokytkimet
ovat pienet.
Valokatkaisin, jossa on selkeä valonkytkinopaste, löytyy myös luennoitsijapöydän keskeltä, mihin voi olla haastavaa yltää.
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Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Kontrastiraidat puuttuvat.
Askelmavälit leveät. Portaikko on penkkirivien molemmilla puolilla. Portaikot alkavat luentorivin toiselta penkkiriviltä.
Ensimmäisen portaan askelkorkeus n. 9 cm, muut n. 6,5cm.
Portaikossa ei ole kaidetta

Yleisiä huomioita

Salin taka-osasta näkyy kohtalaisen hyvin taululle/valkokankaalle.
Valo heijastuu valkotaululle.
Kello
Ilmastointi meluisa

Kartoitus tehty

56

04/10/2017

LS18
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, jossa on kahva oikealla.
Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas vaatii kahden käden yhteistyötä.
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

x*

On tilaa pyörätuoleille. Reilusti kaksi pyörätuolipaikkaa, luentosalin keskellä olevassa käytävässä. Luentosalin takaosassa
myös vapaata tilaa. *Siirrettävä piirtoheitin, tuoli tai pöytä voi
estää esteetöntä kulkua. (Irtopöydät ja irtotuolit voi myös järjestää pyörätuolin käyttäjät huomioiden).
Tila koostuu irtotuoleista ja irtopöydistä

Sähköpistokkeet

x

Parillinen sähköpistoke, sisääntulon vasemmalla puolella. Salin oikealla seinällä on neljä 4-osaisia sähköpistokkeita säännöllisin välein.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valaistus vaihtoehtoja on. Valot voi myös himmentää.
Valokatkaisin löytyy tulo-ovesta vasemmalta.
Valokytkimet reilunkokoiset.

Yleinen esteettömyys

Ei ole portaikkoa (Luokka)

Yleisiä huomioita

Näkee kohtalaisesti salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Valkotaulu voi heijastaa valoa.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeasta kulmasta
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Kello
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ei lukujärjestystä
Kartoitus tehty
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04/10/2017

LS19
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Yksi ovi, jossa on kahva oikealla.
Ovi kevyt.
Ei sähkölukkoa, avautuu avaimella, raskas vaatii kahden käden yhteistyötä.
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Huone on ahdas irtopöytien ja irtotuolien takia. *Tilaa pyörätuolille jos irtopöydät ja irtotuolit järjestään huomioon ottaen
pyörätuolin käyttäjä. Pieni, vapaa tila luennoitsijapöydän vasemmalla puolella, näkymä valkotaululle sivusuunnasta.
Tila koostuu irtotuoleista ja irtopöydistä

Sähköpistokkeet

x

Parillinen sähköpistoke on sisäänkäynnin vasemmalla puolella. Salin oikealla seinällä on neljäosaisia sähköpistokkeita
säännöllisin välein.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo on epätasainen ja tila hämärä. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valovaihtoehtoja on: Valot voi myös himmentää.
Valokatkaisin löytyy sisäänkäynnistä vasemmalta. Valokytkimet ovat isot.

Yleinen esteettö-

Ei ole portaikkoa (Luokka)

myys
Yleisiä huomioita

Näkee hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle. Valkotaulu voi heijastaa valoa.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy tulosuunnasta salin etu-oikeasta kulmasta
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Kello
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ei luentojen viikoittaista lukujärjestystä
Kartoitus tehty
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19/10/2017

LS32
Ovensuljin

x

Ovensuljin löytyy. Yksi ovi. Ovi raskas, kahva oikealla
Sähkölukko. Avautuu myös avaimella, raskas vaatii kahden
käden yhteistyötä.
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

x*

Tilaa pyörätuolille on ainoastaan *jos luentosalin irtopöydät ja
irtotuolit järjestään huomioon ottaen pyörätuolin käyttäjä.
Kulku tilaan tapahtuu kauppakorkeakoulun infotiskin viereisellä hissillä. Kulku hissistä luentosaliin tapahtuu kolmannen
kerroksen palo-oven kautta. Kulkuväylä ahdas vähimmäismitta n. 100 cm. Palo-ovi ahdas, ei mahdu ainakaan leveällä
pyörätuolilla. Ovessa on avattava kapea levike. Ovessa on
pieni kynnys.
Huone koostuu irtopöydistä ja tuoleista. Enemmistö tuoleista
on pyörillä varustettuja ja korkeus säädettävissä, kevyt, manuaalinen korkeussäätö.
Huoneen takaosassa on myös irtotuoleja ja yksi irtopöytä.

Sähköpistokkeet

x

Tilassa on runsaasti sähköpistokkeita.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen, hämärä. Ikkunoita sivuseinän etuosassa.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/ opasteita.
Valovaihtoehtoja on.
Valokatkaisin löytyy sisäänkäynnistä oikealta. Valokytkimet
ovat isot. Jotkut loisteputkivaloista ovat sammuneet.
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Yleinen esteettö-

Ei ole portaikkoa (Luokka/ryhmähuone)

myys

Kulku tilaan on sokkeloinen

Yleisiä huomioita

Näkee kohtalaisesti salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeassa kulmassa
Ilmastointi: äänekäs
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ei lukujärjestystä

Kartoitus tehty
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18/10/2017

LS34
Ovensuljin

x

Ovensuljin löytyy. Yksi ovi. Ovi raskas, kahva vasemmalla
On sähkölukko. Avautuu myös avaimella, raskas vaatii kahden käden yhteistyötä.
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

pyörätuolipaikka

-

Kulku tilaan ei ole esteetön.

Sähköpistokkeet

x

Oven oikealla puolella on parillinen sähköpistoke.
Salin oikealla seinällä on kolme neljäosaista sähköpistoketta
säännöllisin väliin. Sähköpistokkeita löytyy myös valkotaulun
molemmilla puolilla, jotka on tarkoitettu lähinnä salin elektroniikkaa varten. Joissain pistorasioissa suojaava muovikuori on
irronnut.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo kohtalainen. Ikkunoita sivuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valovaihtoehtoja on.
Valokatkaisin löytyy sisäänkäynnistä oikealta. Sekä valkotaulun oikealla puolella, missä löytyy myös himmennyskytkin.

Yleinen esteettö-

Ei ole portaikkoa (Luokka/ryhmähuone)

myys

Kulku tilaan on sokkeloinen eikä sovi ei korkeanpaikankammoisille.
Huone koostuu irtopöydistä ja tuoleista. Enemmistö tuoleista
on pyörillä varustettuja ja korkeus säädettävissä, kevyt, manuaalinen korkeussäätö.

Yleisiä huomioita

Näkee hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etu-oikeassa kulmassa

63

Vesipiste.
Ilmastointi: äänekäs. Mecatorilta kuuluu melua.
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ei lukujärjestystä
Kartoitus tehty
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10/10/2017

LS35
Ovensuljin

x

On ovensuljin. Yksi ovi. Ovi raskas, kahva oikealla
On sähkölukko. Avautuu myös avaimella, raskas vaatii kahden käden yhteistyötä.
Ovessa ei ole avattavaa levikettä

Kynnys

x

Kaksoiskynnys, n. 2,5 cm

P<<yörätuoli-

-

Kulku tilaan ei ole esteetön.

x

Salissa löytyy runsaasti sähköpistokkeita paitsi salin oikealla

paikka
Sähköpistokkeet

seinällä. Joissain pistorasioissa suojaava muovikuori on irronnut.
Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari
Timo Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoita taka- sekä etuseinällä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloja/opasteita.
Valaistusvaihtoehtoja löytyy.
Valokatkaisin löytyy sisäänkäynnistä vasemmalta, sekä vasemmalta seinällä olevan valkotaulun oikealla ja vasemmalla
puolella, jolloin oikean puoleiseen kytkimeen on vaikea yltää
(pöytä tiellä), siinä myös himmennys- sekä luentovalokytkin.
Salin etuosan pimennysverhokytkin ei ole toiminnassa.

Yleinen esteettö-

Ei ole portaikkoa (Luokka)

myys

Kulku tilaan on sokkeloinen eikä sovi ei korkeanpaikankammoisille.
Huone koostuu irtopöydistä ja irtotuoleista. Enemmistö tuoleista on pyörillä varustettuja ja korkeus säädettävissä, kevyt,
manuaalinen korkeussäätö.
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Yleisiä huomioita

Näkee kohtalaisen hyvin salin takaosasta taululle/valkokankaalle.
Tiedot hätäpuhelua varten.
Vesipiste, kello
Ilmastointi: äänekäs. Mercatorilta kuuluu melua.
Luentosalin numero on vaikeasti havaittavissa ulko-ovessa.
Ei lukujärjestystä

Kartoitus tehty
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10/10/2017

Mercatori
Tila

Avara kaksikerroksinen tila, jossa alatilassa/pohjakerroksessa
on kahvila ja oleskelutilaa. Alatilan oikealla puolella sekä tilan
takana on luentosaleja. Alatilassa on kahvila. Katto on yhtä
korkea kun kauppakorkeakoulun rakennus.
Mercatorin ylätilassa (ensimmäinen kerros), hissin takana olevassa tilassa on myös oleskelutilaa.

Kulku tilassa

Mercatorin alatilaan pääse sekä toisesta kerroksesta pääsisäänkäynnistä, sekä alakautta Montun ulko-ovesta. Ovet
raskaat, ei sähköistä ovenavausta.
Toisesta kerroksesta pääsy alhaalla olevaan tilaan sekä Mercatorin ylhäällä olevaan tilaan palo-ovien kautta, ja oikealla
olevan kapean luiskan kautta. Hissin kautta pääsee alakerrokseen.
Hissi on puhuva. Kieli suomi ja ääni hiljainen. Hissin kytkimet
myös pistekirjoituksella.
Inva-wc: Alatilassa hissistä vasemmalle, ensimmäinen ovi
käytävän päässä.

Portaat ja luiskat

Portaikko on jyrkkä, ensimmäisestä kerroksessa alakertaan.
Portaikossa on välitila. Askelman korkeus n. 16 cm. Portaiden
oikealla puolella on kontrastiraidat. Portaissa on hyvin erottuva kaide, oikealla puolella kaidetta on lasi/muovi aitaus ja
portaikon vasemmalla puolella ainoastaan kaide ja vapaata tilaa. Kaiteet alkavat ja loppuvat samassa kohdassa missä portaat alkavat ja loppuvat.
Kulku hissiin yläkerroksesta luiskan kautta. Luiskan kaltevuus
6 astetta. Ei ole kaidetta. Luiskan seinän puolella on 20 cm ikkunasyvennys.
Luiskalla oleva pylväs hankaloittaa liikkumista luiskan kautta.
Pylväs sijoittuu luiskan loppua kohti, missä tasoero lattiaan
korkea. Luiskan kapein kohta n. 97 cm ja levein n.135 cm.
Luiskan pituus n. 430 cm.
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Luiskan vieressä on lyhyt kolmen portaan portaikko. Portaissa
on metallilistat. Askelmien korkeus vaihtelee, ollen n. 14, 15 ja
16 cm. Portaikon vieressä on kaide, joka jatkuu (ei luiska
päin) hissiin asti.
Alasalin takaosassa on 6-askelmaiset portaat. Askelman korkeus n. 14 cm.
Yleisiä huomioita

Montun ulko-ovi menee kiinni 16.00
Invavessojen sijaintia ei merkitty opastetauluun

Kartoitus tehty

68

04/10/2017

Monttu
Tila

Tila on kaksikerroksinen ruokasali. Alakerrassa on ruokala
sekä ruokailupaikkoja. Yläkerroksessa on ruokailupaikkoja
sekä oleskelutiloja.

Kulku tilassa

Tilaan pääsee sekä Montun ulko-oven kautta ja Mercatorin
hissin kautta. Ulko-ovessa sekä käytävien ovissa ei ole sähköistä ovenavausta. Ovet ovat raskaat.
Kulku Monttuun Montun ulko-oven kautta ja sieltä käytävän oikeanpuoleisen oven kautta. Ovessa pieni kynnys n. 1,5 cm.
Kulku alatilaan ja ruokalaan tapahtuu kapean hissin kautta,
jossa kuljetetaan myös ruokakärryt. Hissi on Montun ulkooven kautta tulleessa ruokalan toisessa päässä, eli matka
ulko-ovesta hissiin pitkä. Hissi on n. 80 cm leveä. Ovi raskas.
Hissi nousukorkeus on neljän portaan verran.

Portaat ja luiskat

Hissin vieressä on neljän portaan portaikko. Askelman korkeus on n. 12 cm. Portaikossa ei ole kontrastiraitoja. Kaide on
ainoastaan hissin puoleisella seinällä. Kaide erottuu hyvin ja
alkaa portaikkoon ensimmäisestä yläportaasta ja jatkuu viimeisen portaan yli.
Ruokalassa on myös leveä portaikko ruokalan alatilaan, joka
sijaitsee Montun ulko-oven suunnasta oikealle. Askelkorkeus
n. 15 ja 17 cm. Portaikossa ei ole kontrastiraitoja eikä kaidetta

Yleisiä huomioita

Montun ulko-ovi menee kiinni 16.00
Inva-wc:eiden sijaintia ei merkitty opastetauluun

Kartoitus tehty

69

04/10/2017

Op- sali
Ovensuljin

-

Ei ole ovensuljinta. Ovi on kevyehkö, jossa on kahva oikealla. Ei
sähkölukkoa avautuu avaimella, raskas vaatii kahden käden yhteistyötä.
Ovessa on avattava leveä levike.
(Ovi näyttämölle löytyy näyttämön takaa. Ovi on pohjakerroksessa ja kulku tilaan kapeitten portaitten kautta. Ovessa on
ovensuljin ja kapea avattava levike. Ovesta alkaa heti portaikko.)

kynnys

-

Ei kynnystä.
(Sisäänkäynti näyttämön takana ei esteetön)

pyörätuolipaikka

x*

Ei ole varsinaista pyörätuolipaikkaa. Tilaa on pyörätuolille salin
takana olevassa tilassa. Irtopöytien ja -tuolien uudelleen järjestäminen tuo kuitenkin enemmän tilaa pyörätuolin käyttäjälle.
*Pääsy näyttämölle ja katsomoon ei ole esteetön.
Tila koostuu irtotuoleista ja -pöydistä.

Sähköpistokkeet

x

Salin takaseinässä oikealla ja keskellä on yksi parillinen sähköpistoke. Näyttämön takaseinällä ja näyttämön etureunalla on
runsaasti sähköpistokkeita.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus hyvä. Tulo-oven sivuseinällä on ikkunoita.
Hätäuloskäyntivalot toimivat.
Valokatkaisin löytyy salin pääoven oikealta puolelta, luentosalin
takaseinän oikealta puolelta. Valokytkin on vaikeasti havaittavissa, sekä piilossa vaatenaulakkotelineiden takana. Matka
ovelta valokatkaisijalle on pitkä.
Toinen valokytkin on näyttämön etukulmassa, ikkunaseinän puolella. Kytkimet ovat suuret ja sijaitsevat näyttämön puolella por-
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taiden päässä oikealla. Valokytkimet takaoven tilan valoihin löytyvät takaoven vierestä sekä näyttämötilasta ja takaoven portaikon vastakkaiselta seinältä.
On eri valaistusvaihtoehtoja
Yleinen esteettömyys

Sali on juhlasali, jossa on näyttämö sekä yksi katsomo.
Katsomo sijaitsee salin ikkunaseinällä. Katsomo ja näyttämön takaoven puoleinen portaikkotila ovat täynnä tavaroita jotka estävät kulkua sekä katsomon käyttöä.
Portaikko:
Saliin on tasainen kulku, paitsi näyttämölle ja katsomoon kuljetaan portaiden kautta.
Kapeat portaat, askelman korkeus n. 7 cm esiintymislavalle lavan molemmilla puolilla. Porrasnousu on epätasainen. Ei kontrastiraitoja. Portaissa on runsaasti irtokalusteita. Ei ole kaidetta.
Portaikko on myös taka-ala-ovesta tultaessa näyttämölle sekä
katsomoon. Askelman korkeus n. 7cm, ei kontrastiraitoja
Portaikossa kaide on seinän vastakkaisella puolella. Kaide alkaa
heti ala-ovesta ja jatkuu katsomoon asti.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti valkokankaalle.
Ilmastointi äänekäs.
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy tulo-oven ja salin takaseinän oikeassa kulmassa, joka on osittain peitetty naulakoilla.
Ei lukujärjestystä

Kartoitus tehty

71

19/10/2017

Osuuskauppa
sali
Ovensuljin

x

Kolme ovea, joissa kahvat oikealla, raskaat.
Sähkölukko (ei luentosalin takaseinässä olevassa ovessa)
Kaikissa ovissa on avattava levike.

Kynnys

x

Yläovi, pääsisäänkäynti, luentosalin ylhäällä vasemmalla. Kynnys, n. 1,5 cm. Alaoven kynnys n. 1 cm.
Luentosalin ylhäällä keskellä oleva oven kaksoiskynnys 3cm.

Pyörätuolipaikka

-

Luentosalin ylätila hyvin ahdas pyörätuolille sekä näkymä valkokankaalle erittäin huono.

Sähköpistokkeet

x

Salin vasemman yläseinän, luentosalioven oikealla puolella
löytyy yksi parillinen sähköpistoke.
Luennoitsijan pöydän päällä keskellä, sekä luennoitsijan pöydän sivulla oikealla.

Induktiosilmukka

-

Kiinteätä induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).
Induktiota koskevissa asioissa voit kääntyä virastomestari Timo
Väisäsen puoleen, puh. 333 5912, sähköposti: timo.vaisanen@utu.fi

Valaistus

Valaistus kohtalainen. Sivuseinällä ikkunoita.
Ei ole opastevaloja penkkirivien päässä
Kaikki kolme hätäuloskäyntivaloa toimivat. (Neljäs hätäuloskäynti merkitty opasteella).
Valokatkaisin löytyy salin vasemman yläoven oikealta puolelta,
sekä luennoitsijan pöydän keskeltä. Valokytkimet ovat pienet ja
siksi vaikeasti havaittavissa. On eri valovaihtoehtoja. Pimennysverhojen kytkin luennoitsijan pöydän keskellä. Hyvin opastettu pienillä nimikylteillä. Valokytkin löytyy myös ylätilan keskimmäisen oven oikealla puolella, mutta ei ole toiminnassa.
Saliin tultaessa on suositeltava käyttää salin vasemmalla, yläpuolella olevaa ovea.
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Yleinen esteettö-

Alhaalla oleva tila on ahdas. Kulku alatilaan Mercatorin portait-

myys

ten kautta tai luentosalin portaikkojen kautta. Luentosalin takaosa on myös ahdas.
Alasalin hätäuloskäyntiovi (ulko-ovi) on turvonnut tai puoliksi jumissa. Kulku yläkeskiovesta estetty molemmilta puolilta, irtokalusteilla (myös merkitty hätäuloskäynniksi).
Tilassa on irtotuoleja. Sekä yksi pöytä jossa on raskas manuaalinen korkeussäätö. Alatilassa on yksi korkea jakkara.
Portaikko:
Ei ole kontrastiraitoja.
Portaikot ovat penkkirivien molemmilla puolilla. Portaikot alkavat salin ensimmäisen penkkirivin jälkeen ja loppuvat toiseksi
viimeisellä rivillä. Askelmavälit leveät. Askelman korkeus n.
10cm.
Huom.! Porras L- muotoinen, mikä tarkoittaa että sivuporras on
penkkirivin puolelle.
Oikeanpuoleinen portaikko on ahdas irtotuolien takia.
Alatilassa luennoitsijan pöydästä katsottuna luentosalin oikeassa etukulmassa on yksi n. 8cm U-muotoinen porras ulkooven/ hätäuloskäynnin puolella
Portaikossa ei ole kaidetta.

Yleisiä huomioita

Salin taka-osasta näkyy on hyvin valkokankaalle ja huonosti
valkotaululle.
Ilmastoinnin lisäaikapainike. Luentotilan alaosassa ilmastointi/tai ulkoa tuleva melu äänekäs
Kello
Tiedot hätäpuhelua varten löytyy salin etuvasemmasta kulmasta
Vasemmalla, yläoven ulkopuolella on digitaalinen lukujärjestys
sekä seisomatyöpisteilmoitus/kyltti

Kartoitus tehty
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Natura
Sali IX, ls 9
Ovensuljin

x

Suljin molemmissa ovissa, joissa on kahva oikealla. Ovet ovat
melko raskaita
Sähkölukko
Alaovessa on leveä avattava levike

Kynnys

x

Alaoven kaksoiskynnys 2,5 cm. Yläoven kaksoiskynnys 3,5 cm

Pyörätuolipaikka

-

Ei ole pyörätuolipaikkaa.
Luentosalin yläosassa on vapaata tilaa, mikä ei sovi pyörätuolin käyttäjälle. Esim. kulku yläoven kautta portaikon kautta sekä
ylhäällä oleva vapaa tila on ahdas.
Yläsalin vapaassa tilassa sekä alhaalla löytyy seisomapöytä,
jossa on raskas, manuaalinen korkeussäätö. Irtotuoleja löytyy
sekä ylhäältä että alhaalta. Yksi irtotuoli on ylhäällä, loput alhaalla ja yksi oikean käytävä keskikohdassa. Alhaalta löytyy
myös yksi säädettävä työtuoli sekä yksi pöytä

Sähköpistokkeet

x

Parilliset sähköpistokkeet salin alakulmissa

Induktiosilmukka

-

Kiinteä induktiosilmukka ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jota voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).

Valaistus

Valo epätasainen. Ylhäällä sivuseinällä on ikkunoita
Ei opastevaloja penkkirivien päässä.
Säädettäviä valovaihtoehtoja.
Hätäuloskäyntivalo
Valokatkaisimet ovat pienet ja valokatkaisin löytyy sekä alaoven ja ylä-oven oikealta puolelta.
Oven vasemmassa alanurkassa oleva lisävalo ei toimi
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Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Kaikissa kolmessa portaikossa on kontrastiraidat.
Porrasnousu ei ole tasainen. Portaiden askelkorkeus 16-15
cm. Askelmavälit ovat pitkät ja tasaiset. Ei ole kaidetta

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee suhteellisen huonosti
taululle/valkokankaalle.
Ilmastoinnin lisäaikapainike
Vesipiste ja kello
Luentosalien opasteet voisivat olla näkyvämmin esillä.
Tilat kannattaa varata hyvissä ajoin intranetin kautta tai virkaaikana olla yhteyksissä Timo Väisäseen. Tiloja varattaessa on
tärkeätä selkeästi mainita esim. Induktiosilmukan tarve tai
muita erityistarpeista.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa, että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle on vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.

Kartoitus tehty
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Sali X, ls 10
Ovensuljin

x

Yksi ovi, ovi melko raskas
Sähkölukko
Ovessa on avattava, leveä levike

Kynnys

x

Kaksoiskynnys halkaisijamitta 2,6 cm.

Pyörätuolipaikka

x

Ei ole varsinaista pyörätuolipaikkaa. Luennoitsijan pöydän oikealla ja vasemmalla puolella on vapaata tilaa. Tilaa pyörätuoleille on penkkirivien edessä ja silloin ei kannata käyttää
eturiviä. Päästääkseen tilan oikealle puolelle on ylitettävä pieni,
kaarevanmuotoinen kynnys.
Yksi irtopöytä sekä irtotuoleja salin alaosassa

Sähköpistokkeet

x

Salin oikeassa alakulmassa on parillinen sähköpistorasia sekä
luentosalin keskikäytävän päädyssä yläseinällä. 6-osainen jatkojohto yleiseen käyttöön on kiinnitetty luennoitsijan pöydän
etuosaan.

Induktiosilmukka

-

Kiinteää induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava induktio, jota voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).

Valaistus

Valo on epätasainen, katossa neljä valoriviä. Salin oikean seinän yläkulmassa on ikkuna. Säädettäviä valovaihtoehtoja. Valot voi himmentää.
Ei ole opastevaloja penkkirivien päässä.
Hätäuloskäyntivalo toimii.
Oikealla portaissa oleva lisävalo ei toimi
Valokatkasin löytyy oven oikealta puolelta.
Valokatkaisimet ovat pienet ja vaikeasti havaittavissa.
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Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Portaikossa on kontrastilistat. Salissa on kolme portaikkoa,
joista yksi on salin keskellä. Porrasnousu ei ole tasainen. Portaiden askelmaväli on leveä. Huom. porras U-muotoinen, joka
tarkoittaa, että yksi porras aina jokaisen luentorivin puolella.
Portaiden askelkorkeus on 13–14 cm. Portaikossa ei ole kaidetta.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee suhteellisen hyvin taululle/valkokankaalle.
Ilmastoinnin lisäaikapainike
Vesipiste, kello
Salissa häiritsevä taustaääni.
Luentosalien opasteet voisivat olla näkyvämmin esillä.
Tilat kannattaa varata hyvissä ajoin intranetin kautta tai virkaaikana olla yhteydessä Timo Väisäseen. Tiloja varattaessa on
tärkeätä selkeästi mainita esim. Induktiosilmukan tarve tai
muista erityistarpeista tai esteistä.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa, että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.

Kartoitus tehty
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Sali XI, ls11
Ovensuljin

-

Yksi ovi, jossa on kahva vasemmalla.
Ovi on kevyehkö.
Sähkölukko
Ovessa on keskellä avattava, leveä levike

Kynnys

x

Kaksoiskynnys halkaisijamitta 2,6 cm.

Pyörätuolipaikka

-

Ei ole pyörätuolipaikkaa, eikä vapaata tilaa
Yksi hyvin pieni irtopöytä sekä yksi porrasjakkara

Sähköpistokkeet

x

Salin oikeassa alakulmassa on yksi parillinen sähköpistorasia
sekä luentosalin vasemmassa kulmassa oven puolella olevassa
nurkassa ja luentosalin vasemman seinän ulokkeen takana. Luentosalin oikeassa alakulmassa on kaksi parillista sähköpistorasiaa.

Induktiosilmukka

-

Kiinteää induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jota voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).

Valaistus

Valo on kohtalainen. Sivuseinällä on ikkunoita, jotka tuovat tilaan
paljon luonnonvaloa. Säädettäviä valovaihtoehtoja. Halogeenikohdevalot voi himmentää. Kaikki loisteputket eivät toimi.
Ei ole opastevaloja penkkirivien päässä.
Ei ole hätäuloskäyntivaloa.
Valokatkaisin löytyy oven oikealta puolelta.
Valokatkaisimet ovat reilunkokoiset, suhteellisen hyvin opastettu
nimitarroilla.

Yleinen esteettö-

Ei ole portaikkoa. Tila on liikkumisen kannalta ahdas.

myys
Vasemmalla ja oikealla, käytävien alkupuolella on yksi pilari/
uloke. Oven puoleinen käytävä on ahtaimmillaan n. 52 cm ja ikkunan puoleinen käytävä on ahtaimmillaan n. 60 cm
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Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee suhteellisen hyvin taululle/valkokankaalle.
Ilmastoinnin lisäaikapainike
Vesipiste, kello
Luentosalia kunnostetaan.
Luentosalia on vaikea löytää, esim. ei ole opasteita ala-aulassa ja
luentosalin nimikyltti on vaikeasti havaittavissa.
Tilat kannattaa varata hyvissä ajoin intranetin kautta tai virka-aikana olla yhteyksissä Timo Väisäsen kanssa. Tiloja varattaessa
on tärkeätä selkeästi mainita esim. Induktiosilmukan tai muista
erityistarpeista tai esteistä.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle on vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.
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Sali XIV, ls14
Ovensuljin

-

Yksi ovi, jossa on kahva oikealla.
Ovi on melko kevyt.
Sähkölukko
Ovessa on avattava, leveä levike.

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys n. 2,6 cm

Pyörätuolipaikka

-

Luentosali on ahdas.
Pari irtotuolia. Irtopöytiä salin oikeassa takakäytävässä.

Sähköpistokkeet

x

Yksi parillinen sähköpistoke tulo-oven vasemmalla puolella.

Induktiosilmukka

-

Kiinteää induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jonka voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).

Valaistus

Valo epätasainen. Ikkunoista tulee runsaasti luonnonvaloa. Koko
sivuseinä on ikkunoita. Kolme tuuletusikkunaa. Tuuletusikkunat
ovat suhteellisen kevyitä avata. Verhomoottori on mutta ei verhoja, ilmeisesti tulossa.
Valokatkaisin löytyy oven vasemmalta puolelta.
Nimitarra-opasteet ovat hyvin kuluneet. Eri valovaihtoehtoja. Kohdistetut halogeenivalot voi himmentää. Kaikki loisteputkivalot eivät toimi.
Ei ole hätäuloskäyntivaloa, eikä opastevaloja penkkirivien
päässä.
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Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

On pieni portaikko penkkirivien molemmilla puolilla salin takaosassa. Portaikko alkaa toiseksi viimeisellä penkkirivillä. Oikealla
puolella oleva porras alkaa L-muotoisella puoliportaalla. Vasemmanpuoleinen portaikko kääntyy pylvään jälkeen oikealle.
Porrasnousu ei ole tasainen. Portaiden askelkorkeus 13–12 cm.
Hyvin ahdas kulku luentosalin takariville.
Portaikossa ei ole kontrastiraitoja eikä kaidetta.
Vasemmassa ja oikeassa käytävässä on kaksi pilaria. Yksi on
käytävän alkupuolella ja toinen toisen portaan kohdalla. Vasemman käytävän pilarit ovat keskellä käytävää. Irtopöydät salin oikeassa takakäytävässä estävät pääsyä penkkiriville.
Luennoitsijanpöydän takana oikealla on pieni kaareva kynnys

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti/ ei niin hyvin taululle/valkokankaalle
Vesipiste
Ilmastointi kuuluu, mutta ei ole äänekäs
Tilat kannattaa varata hyvissä ajoin intranetin kautta tai virka-aikana olla yhteydessä Timo Väisäseen. Tiloja varattaessa on tärkeätä selkeästi mainita esim. Induktiosilmukan tarpeesta tai
muista erityistarpeita tai esteistä.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa, että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle on vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.

Luentosalien opasteet voisivat olla näkyvämmin esillä. Saliin ei ollut opastetta. Hissi 78 cm leveä
Kartoitus tehty
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Sali XV, ls15
Granösali
Ovensuljin

-

Yksi ovi, jossa on kahva oikealla.
Ovi melko kevyt
Sähkölukko
Ovessa on avattava, leveä levike

Kynnys

x

Pieni kaksoiskynnys n. 2,6 cm

Pyörätuolipaikka

x

Penkkirivien edessä on runsaasti tilaa n. kolmelle pyörätuolille.
Tilassa on irtotuoleja

Sähköpistokkeet

x

Yksi parillinen sähköpistoke tulo-oven vasemmalla puolella ja kolmiosainen sähköpistoke oikean seinän etu- ja keskikohdalla.

Induktiosilmukka

-

Kiinteää induktiosilmukkaa ei ole (yliopistolla on yksi kannettava
induktio, jota voi varata virastomestarilta hyvissä ajoin).

Valaistus

Valo epätasainen. Tilaan tulee runsaasti luonnonvaloa. Koko sivuseinä on ikkunoita. Kolme tuuletusikkunaa. Tuuletusikkunat
ovat suhteellisen kevyitä avata. Verhomoottori on mutta ei verhoja, ilmeisesti tulossa.
Valokatkaisin löytyy oven vasemmalta puolelta.
Nimitarra-opasteet ovat hyvin kuluneet. Eri valovaihtoehtoja. Kohdistetut halogeenivalot voi himmentää. Kaikki loisteputkivalot eivät toimi.
Ei ole hätäuloskäyntivaloa, eikä opastevaloja penkkirivien
päässä.
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Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

On pieni portaikko penkkirivien molemmilla puolilla salin takaosassa. Portaikko alkaa toiseksi viimeisellä riviltä. Oikealla puolella oleva porras alkaa L-muotoisella puoliportaalla. Vasemman
puoleinen portaikko kääntyy pylvään jälkeen oikealle.
Porrasnousu ei ole tasainen. Portaiden askelkorkeus 13–12 cm.
Hyvin ahdas kulku luentosalin takariville.
Ei ole kontrastiraitoja, eikä kaidetta.
Vasemmassa ja oikeassa käytävässä on kaksi pilaria. Yksi on
käytävän alkupuolella ja toinen toisen portaan kohdalla. Vasemman käytävän pilarit ovat keskellä käytävää.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti taululle/valkokankaalle
Vesipiste
Ilmastointi suhteellisen äänekäs
Saliin ei ole opasteita. Aulan hissi on leveydeltään 78 cm
Tilat kannattaa varata hyvissä ajoin intranetin kautta tai virka-aikana olla yhteydessä Timo Väisäseen. Tiloja varattaessa on tärkeätä selkeästi mainita esim. Induktiosilmukan tarpeesta tai
muista erityistarpeista tai esteistä.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle on vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.

Kartoitus tehty
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Agora
Naturan suunnasta opastus Agoran luentosaleihin huono.

Sali XX, ls20
Ovensuljin

x

Yksi ovi, jossa kahva oikealla. Ovi melko raskas.
Sähköistä ovenavausmekanismia ei ole kytketty päälle.
Ovi ei mene kunnolla kiinni, vaan se pitää vetää kiinni.
Sähköinen ovenavauskytkin tulosuunnasta vasemmalla puolella,
voi olla vaikeasti havaittavissa, vaatenaulakot peittävät osittain
näkyvyyttä. (Huom. ensin pitää näyttää kortti vieressä olevalle
sähkölukolle ja voi sitten painaa oven avaajaa ja ovi avautuu).
Luentosalin sisäpuolella ovenaukaisija löytyy oven vasemmalta
puolelta.
Luentosalin oven sisäpuolella, ovenkahvan yläpuolella on myös
tukikahva pystysuunnassa.
Sähkölukko on
Ovessa on avattava, leveä levike

Kynnys

x

Matala kynnys n. 2,5 cm

Pyörätuolipaikka

x

Ei ole varsinaista pyörätuolipaikkaa. Salin ala-osassa on tilaa yhdelle pyörätuloille, jolloin eturivin paikat ei ole käytössä ja pyörätuoli estää esteetöntä kulkua luiskan kautta luentosalin etuosaan
luennoitsijapöydän taakse. Luiskan on leveys 100 cm
Luentosalin takaosassa on vapaata tilaa, minne ei ole pääsyä
pyörätuolilla.
Tilan takaosassa on kolme irtotuolia ja tilan etuosassa on yksi
korkea pöytä sekä kolme manuaalisesti säädettävää tuolia,
joissa on suhteellisen kevyt manuaalinen korkeussäätö. Korkeussäätökahva on lyhyt ja vaikeasti löydettävissä tuolin alta.

Sähköpistokkeet

x

Sähköpistokkeita löytyy runsaasti jokaisesta penkkirivistä, paitsi
etu- ja takarivissä. Parilliset sähköpistokkeet salin takaseinän vasemmassa alanurkassa sekä tulo-oven vasemmassa alanurkassa. Luentosalin luennoitsijanpöydän takaa löytyy myös runsaasti sähköpistokkeita.
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Induktiosilmukka

x

On kiinteä induktiosilmukka
Silmukan kuva/symboli ulko-ovella.
Ei kuuluvuuskarttaa tai yhteyshenkilön tietoja.
It-tukihenkilön Toni Kauron omien testien perusteella silmukka
vaikutti kattavan koko salin.

Valaistus

Valaistus on epätasainen. Sali on matala, katto kaareileva. Salin
oikeassa seinässä on ikkunoita. Hätäuloskäyntivalot toimivat. Ei
ole opastevaloja penkkirivien päässä.
Valokytkin löytyy oven vasemmalta puolelta, nurkasta. Kytkimet
ovat pienet ja vaikeasti havaittavissa.
Valokytkimiä löytyy myös luennoitsijanpöydän takaa, missä on
enemmän valovaihtoehtoja, sekä verhomoottorien kytkimet. Luennoitsijanpöydän kytkimet ovat suhteellisen hyvin opastettuja.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

Salin molemmilla puolilla on kaksi portaikkoa. On vaaleanharmaat muoviset kontrastilistat harmaata lattia vasten. Portaat alkavat toisen penkkirivin jälkeen, viimeiseen penkkirivin asti. Askelman korkeus ensimmäinen n.11 cm ja loput n. 13 cm. Askelmaväli leveä. Ei ole kaidetta. Luennoitsijanpöydän edessä on
yksi porras. Askelman korkeus n. 15 cm.
Vasemmassa ja oikeassa käytävässä on ulokkeita. Vasemmassa käytävässä seinän puolella on myös terävä kulma,
varsinkin kolmannen penkkirivin kohdalla.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti taululle/valkokankaalle.
Ilmastoinnin lisäaika.
Kello.
Aktiivikaiuttimet.
Luentosalin ulkopuolella pieni digitaalinen näyttö lukujärjestyksestä. (Osittain piilossa vaatetelineiden takana).
Tilat kannattaa varata hyvissä ajoin intranetin kautta tai virka- aikana olla yhteydessä Timo Väisäseen. Tiloja varatessa on tärkeätä selkeästi mainita esim. erityistarpeista tai esteistä.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa, että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle on vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.
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Sali XXI, ls21
Ovensuljin

x

Yksi ovi, jossa kahva oikealla. Ovi raskas
Sähköinen ovenavauskytkin on tulosuunnasta vasemmalla puolella olevassa sivuseinässä. (Huom. ensin pitää näyttää kortti
viereiselle sähkölukolle ja sitten voi painaa oven avaajaa ja ovi
avautuu).
Luentosalin sisäpuolella avausmekanismi löytyy oven vasemmalta puolelta luentosalista päin katsottuna. Luentosalin oven sisäpuolella on myös tukikahva pystysuunnassa.
Sähkölukko o
Ovessa on avattava, leveä levike.

kynnys

x

Pieni kynnys n. 2,5 cm

pyörätuolipaikka

x

Ei ole varsinaista pyörätuolipaikkaa. Salin yläosassa on tilaa
pyörätuolille. Huom. Salin irtotuolit/kalusteet voivat olla tiellä pyörätuolin käyttäjälle.
On irtotuoleja ja kaksi manuaalisesti säädettäviä seisomatyöpistettä, joissa on raskas, manuaalinen korkeussäätö.
Penkkirivien etupuolella on myös vapaata tilaa mutta ei pääsyä
pyörätuolilla.

Sähköpistokkeet

x

Sähköpistokkeita löytyy runsaasti jokaisessa penkkirivissä. Parilliset sähköpistokkeet ovat salin jokaisessa nurkassa. Luennoitsijanpöydän takana löytyy myös runsaasti sähköpistokkeita.

Induktiosilmukka

x

On kiinteä induktiosilmukka
Silmukan kuva/symboli ulko-ovella.
Ei kuuluvuuskarttaa tai yhteyshenkilön yhteystietoja.
It-tukihenkilön Toni Kauron omien testien perusteella silmukka
vaikutti kattavan koko salin.
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Valaistus

Valaistus on epätasainen. Salin katto on matala, kaareileva. Vasemmassa seinässä, tulosuunnasta ikkunoita ja hätäuloskäynti.
Hätäuloskäyntivalot toimivat. Ei ole opastevaloja penkkirivien
päässä.
Valokytkin löytyy oven oikealla puolella. Kytkimet ovat pienet ja
vaikeasti havaittavissa. Valokytkimiä löytyy myös luennoitsijanpöydän takaa, missä on enemmän valovaihtoehtoja, sekä verhomoottorikykimet. Luennoitsijapöydän kytkimet ovat suhteellisen
hyvin opastettuja.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

On kaksi portaikkoa salin molemmalla puolella. On vaaleanharmaat muoviset kontrastilistat harmaata lattia vasten. Portaat alkavat ensimmäisestä rivistä ja jatkuvat toiseksi viimeiseen penkkiriviin. Askelman korkeus n. 15–13 cm. Askelmaväli leveä.
Ei ole kaidetta.
Luennoitsijapöydän edessä on yksi porras. Askelman korkeus n.
14cm.
Esteettömyyden kannalta olisi suositeltava käyttää tulosuunnasta
olevaa oikeata portaikkoa. Vasemman portaikon sivuseinällä on
ulokkeita.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee vähän paremmin kuin kohtalaisesti taululle/valkokankaalle.
Ilmastoinnin lisäaika. Ilmastointi on äänekäs salin etuosassa.
Kello
Aktiivikaiuttimet
Luentosalin ulkopuolella on pieni digitaalinen näyttö lukujärjestyksestä.
Tilaa kannattaa varata hyvissä ajoin intranetin kautta tai virka-aikana olla yhteyksissä Timo Väisäseen. Tiloja varattaessa on tärkeätä selkeästi mainita esim. Induktiosilmukan tarpeesta tai
muista erityistarpeista tai esteistä.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa, että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle on vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.
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Sali XXII,
ls22
Ovensuljin

x

Yksi ovi, jossa kahva oikealla. Ovi raskas
Sähköinen ovenavauskytkin on vaikeasti havaittavissa ja sijaitsee tulosuunnasta vasemmalla puolella ison näytön alapuolella.
(Huom. ensin pitää näyttää kortti vieressä olevalle sähkölukolle
ja voi sitten painaa oven avaajaa ja ovi avautuu). Luentosalin sisäpuolella ovenaukaisija löytyy oven vasemmalta puolelta. Oven
sisäpuolella on myös tukikahva pystysuunnassa.
Ei ole suositeltavaa avata ovea ilman sähköistä oven avaajaa, muuten ovi sulkeutuu itsestään voimalla.
Sähkölukko on
Ovessa on avattava, leveä levike.

Kynnys

x

Hyvin matala kynnys n. 2 cm

Pyörätuolipaikka

x

Ei ole varsinaista pyörätuolipaikkaa. Salin yläosassa on tilaa
pyörätuolille. Huom. Salin irtotuolit/irtokalusteet voivat olla tiellä
pyörätuolin käyttäjälle. Penkkirivien etupuolella on paljon vapaata tilaa mutta ei pääsyä pyörätuolilla.
On irtotuoleja ja kaksi manuaalisesti säädettävää seisomatyöpisteitä, joissa on raskas, manuaalinen korkeussäätö.

Sähköpistokkeet

x

Sähköpistokkeita löytyy runsaasti jokaisesta penkkirivissä. Parilliset sähköpistokkeet salin jokaisessa nurkassa.

Induktiosilmukka

x

On kiinteä induktiosilmukka
Silmukan kuva/symboli ulko-ovella.
Ei kuuluvuuskarttaa tai yhteyshenkilön yhteystietoja.
It-tukihenkilön Toni Kauron omien testien perusteella silmukka
vaikutti kattavan koko salin.
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Valaistus

Valaistus epätasainen. Sali on matala, katto kaareileva. Vasemmassa seinässä tulosuunnasta ikkunoita ja hätäuloskäynti. Hätäuloskäyntivalot toimivat.
Ei ole opastevaloja penkkirivien päässä.
Valokytkin löytyy oven oikealla puolella. Kytkimet ovat pienet ja
vaikeasti havaittavissa.

Yleinen esteettö-

Portaikko:

myys

On kaksi portaikkoa salin molemmilla puolilla. On vaaleanharmaat muoviset kontrastilistat harmaata vasten. Portaat alkavat
ensimmäiseltä riviltä ja jatkuvat toiseksi viimeiselle riville. Askelman korkeus 12 cm. Askelmaväli leveä.
Ei ole kaidetta.
Luennoitsijanpöydän edessä on yksi porras. Askelman korkeus
15 cm.
Esteettömyyden kannalta olisi suositeltava käyttää tulosuunnasta
olevaa oikeata portaikkoa. Vasemmassa portaikossa sivuseinällä
on pylväitä.

Yleisiä huomioita

Salin takaosasta näkee kohtalaisesti taululle/valkokankaalle.
Ilmastoinnin lisäaika.
Luentosalin ulkopuolella pieni digitaalinen näyttö luentojen viikoittaisesta lukujärjestyksestä. Ovessa on mainittu seisomatyöpisteistä
Tilaa kannattaa varata hyvissä ajoin intrarnetin kautta tai virka-aikana olla yhteydessä Timo Väisäseen. Tiloja varattaessa on tärkeätä selkeästi mainita esim. Induktiosilmukan käyttötarve tai
muista erityistarpeista tai esteistä.
Esimerkiksi useita tiloja varatessa kannattaa varmistaa, että ne
ovat lähellä toisiaan.
Yliopistonmäelle on vaikea päästä pyörätuolilla. Remontin takia
salit ovat vähissä.
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